
De Connectie

P = NP: ja of nee? Dit is een van de grote 
onopgeloste kwesties in de hedendaagse 
wis- en computerkunde. Ambitieuze vakidi-
oten hopen stiekem ooit de prijs van één 
miljoen dollar te incasseren, die uitgeloofd 
is aan degene die kan bewijzen dat ofwel P 
= NP, ofwel P =/ NP. Belangrijker nog dan 
het geld is misschien wel de eeuwige roem 
die deze held ten deel zal vallen. Wanneer 
P gelijk blijkt te zijn aan NP heeft dat nogal 
vergaande praktische implicaties. Denk bij-
voorbeeld aan de cryptografie; systemen ge-
bruikt door banken, websites en overheden 
zullen in één klap gekraakt kunnen worden. 
Helaas voor de hackers onder ons: als het al 
bewezen kan worden, is het waarschijnlijker 
dat P helemaal niet gelijk is aan NP.

P VS. N P VO O R D U M M Y’S
Even voor de dummy’s: P en NP zijn namen van verzamelingen van 
problemen. P is de verzameling problemen die in deterministische po-
lynomiale tijd1 opgelost kunnen worden, NP de verzameling proble-
men waarvan een oplossing in polynomiale tijd verifieerbaar is, maar 
die alleen in non-deterministische polynomiale tijd oplosbaar zijn. 
Simpel gezegd kunnen problemen in P binnen redelijke tijd opgelost 
worden, maar bij problemen in NP kan de tijd die nodig is om het op te 
lossen exponentieel oplopen.
 Een voorbeeld van een probleem in P is het Path problem: is er in de 
gerichte graaf G een pad a dat van knoop s naar knoop t loopt? Dit 
probleem is in polynomiale tijd op te lossen. Probeer er maar eens een 
algoritme voor te maken. 
 Het oplossen van een probleem in NP kost aanzienlijk meer tijd. 
Neem het ontbinden van een getal in priemfactoren. Een eenvoudig 
algoritme is het proberen van alle kleinere getallen als deler van het te 
ontbinden getal. Als het getal n cijfers heeft, moeten er (in het ergste 
geval) 10n getallen geprobeerd worden als priemfactor. Dit kost ex-
ponentieel veel tijd (er zijn wel snellere algoritmes bekend, maar die 
kosten toch nog exponentieel veel tijd). Het controleren van een oplos-
sing echter, is simpelweg het vermenigvuldigen van de twee getallen 
en de uitkomst vergelijken met het te ontbinden getal. Dit kan duide-
lijk in polynomiale tijd2. Het zou zo kunnen zijn dat er een algoritme 
bestaat waarmee dit probleem in polynomiale tijd niet alleen verifieer-
baar, maar ook oplosbaar is, maar die is tot dusver nog niet bekend. In 
cryptografische systemen wordt het principe van het ontbinden van 
een getal in priemfactoren veel gebruikt, waarbij er dus vanuit wordt 
gegaan dat dat probleem alleen in NP zit, en niet in P...
 Er zijn veel NP-problemen waarvan bekend is dat als er een oplossing 
voor is in polynomiale tijd, er voor alle NP-problemen een oplossing 
is in polynomiale tijd. Deze problemen zijn NP-compleet: alle andere 
problemen in NP zijn reduceerbaar tot deze problemen. Een voorbeeld 
van een NP-compleet probleem is SAT, het Boolean satisfiability pro-
blem3. Hierbij dient de vraag opgelost te worden of er bij een Boolean 
formule inputs (waardes voor de variabelen) mogelijk zijn zodanig dat 
de uitkomst True is.
 Met het bewijs dat er één NP-compleet probleem in P zit, is bewe-
zen dat NP gelijk is aan P. Elk NP-probleem is tenslotte reduceerbaar 
tot een NP-compleet probleem. Er zijn tot nu toe alleen NP-complete 
problemen bekend waarvan niet bekend is dat ze ook in de verzame-
ling P zitten. Het zou echter toch zo kunnen zijn dat P gelijk is aan NP. 
Het valt (tot nu toe) namelijk niet te bewijzen dat er een probleem is die 
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in NP bestaat maar niet in P. Om dit te bewijzen zou je moeten 
laten zien dat geen van alle mogelijke algoritmes in staat is een 
verondersteld NP-probleem in polynomiale tijd op te lossen.

1 , 0 0 0, 0 0 0 D O L L A R
In het kader van de millenniumviering heeft het Clay Mathe-
matics Institute (Cambridge, Massachusetts, VS) in 2000 zeven 
prize problems geformuleerd. Degene die de oplossing aandraagt 
voor één van deze onopgeloste (misschien ook onoplosbare) pro-
blemen, incasseert maarliefst één miljoen dollar. Het P vs. NP 
probleem is een prize problem, evenals bijvoorbeeld het bewijzen 
van de Riemann Hypothese4. De oplossing voor het P vs. NP pro-
bleem is een bewijs dat of P = NP of P ≠ NP. 

M I J N E N V EG E R
Mijnenveger5 heeft meer met het P vs. NP probleem te maken 
dan je op het eerste gezicht zou denken. Niet het spel zelf, maar 
het Minesweeper Consistency Problem, is een NP-compleet pro-
bleem. Dit is het bepalen of een situatie (de locatie van de mij-
nen en de beschikbare informatie hierover) logisch consistent is. 
Kaye6 heeft bewezen dat dit probleem gelijk is aan SAT, omdat 
een SAT probleem gecodeerd kan worden als een Minesweeper 
Consistency Problem, in polynomiale tijd. Wanneer je dus be-
wezen hebt dat er wel of geen oplossing is voor dit probleem in 
polynomiale tijd, dan heb je de oplossing voor het P vs. NP pro-
bleem! 

D E W E R E L D O P Z I J N KO P
Als blijkt dat P gelijk is aan NP, zou ieder polynomiaal verifieer-
baar probleem ook polynomiaal beslisbaar zijn. Dit zou beteke-
nen dat er voor complexe problemen een relatief snelle7 oplossing 
beschikbaar is. Een belangrijke praktische implicatie hiervan is 
dat cryptografische codes (in theorie) in één klap gekraakt zullen 
kunnen worden, omdat er daarbij vaak gebruik wordt gemaakt 
van het ontbinden van getallen in priemfactoren: een probleem 
waarvan nu alleen bekend is dat het in NP zit. Cryptografische 
systemen gebruikt door banken, (secure) websites, overheden en 
bedrijven zullen van het ene op het andere moment waardeloos 
zijn. Gelukkig zijn er ook positieve consequenties als blijkt dat 
P = NP: computers zullen veel efficienter te werk kunnen gaan. 
Wiskundigen zullen met behulp van een computer bewijzen 
kunnen vinden voor iedere stelling die een bewijs heeft van re-

delijke lengte. Denk hierbij aan alle prize problems van het CMI! 
Als je het slim aanpakt kan je met het oplossen van dit probleem 
dus misschien ook wel de rest van het prijzengeld incasseren.

S TAT E O F T H E A RT
Voor wie de dollartekens al in de ogen heeft staan heb ik he-
laas slecht nieuws: de algemene opinie luidt dat P ≠ NP. Als be-
langrijkste reden wordt aangedragen dat na tientallen jaren nog 
steeds geen algoritme in polynomiale tijd gevonden is voor een 
NP-probleem. Een beetje ‘wat je niet ziet, bestaat niet’ dus. Dit 
idee wordt gesterkt doordat het overeenkomt met de ‘real world’: 
voor ons is het bijvoorbeeld ook heel moeilijk een grote puzzel te 
maken, maar heel makkelijk te controleren of een gelegde puzzel 
correct is. Er bestaan overigens wel al algoritmes in polynomiale 
tijd voor NP-complete problemen, onder de aanname dat P = NP. 
 Maar er is nog hoop. Van sommige NP-complete problemen 
zijn alleen de worst-case gevallen moeilijk oplosbaar, maar is er 
voor de meeste inputs een oplossing beschikbaar in polynomiale 
tijd. De wiskundige Levin8 heeft als eerste deze ‘gemiddeld mak-
kelijke’ NP-compleetheid bestudeerd. Er zijn sindsdien een aan-
tal problemen gevonden die ‘gemiddeld makkelijk’ NP-compleet 
zijn. Als alle NP-problemen ‘gemiddeld makkelijk’ zouden zijn, 
zouden de consequenties daarvan aardig in de buurt komen bij 
die van het bewijs dat P = NP
 
Q UA N T U M C O M P U T E R S
Quantumcomputers, onze hoop in bange dagen, zullen ons waar-
schijnlijk ook teleurstellen. Het is niet bekend of zij NP-complete 
problemen snel kunnen oplossen. Bovendien, stel dat dit wel zo 
is, dan weten we in feite nog niets. Het enige wat we dan weten 
is dat dit fysiek mogelijk is, maar we hebben hiermee nog geen 
bewijs dat de verzamelingen P en NP aan elkaar gelijk zijn.
 Als het bewijs wordt geleverd dat P ≠ NP, zou dit evengoed een 
doorbraak betekenen in de complexiteitstheorie en bovendien 
de veiligheid van cryptografische systemen bevestigen.
 Mijn verwachting is dat het Eureka moment bij deze kwestie 
nog enige tijd op zich zal laten wachten. Maar misschien is er 
iemand in het diepste geheim dicht bij de oplossing gekomen, en 
wie weet heeft hij of zij op dit moment een geniale ingeving. De 
wereld zou morgen zomaar niet meer hetzelfde kunnen zijn!

Zijn er al dollartekens in jouw ogen verschenen? Surf dan naar 

<http://www.claymath.org/millennium> voor de reglementen. 

Een probleem is oplosbaar in polynomiale tijd als de relatie tussen de rekentijd en de omvang van het probleem (n) een polynomiale functie is (nk met k vast).[1] 

Het is overigens pas sinds een aantal jaar bekend dat het testen of een getal priem is in P zit. (Agrawal, M.; Kayal, N.; and Saxena, N. “Primes Is in P.” Preprint, Aug. 6, 2002).[2]

Zie voor een uitgebreid overzicht van NP-complete problemen: M. Garey, D. Johnson, Computers and Intractability; A Guide to the Theory of NP-Completeness, 1979.[3]

De hypothese dat priemgetallen gedistribueerd zijn volgens een bepaalde functie.[4]

Een bijgevoegd spel voor het Windows besturingsysteem.[5]

R. Kaye, Minesweeper is NP-complete, Mathematical Intelligencer, Vol. 22, No. 4, p. 9-15, 2000.[6]

Niet te vroeg gejuicht: problemen in P zijn niet per definitie efficient oplosbaar, een rekentijd van n1000 is met een n van 10 nou niet bepaald een eitje.[7]

L. Levin, Average case complete probleem, SIAM Journal on Computing, Vol. 15, No. 1, p. 285-286, 1986.[8]

      NOTEN
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